
                                                         

Projekt Nr POIS.02.04.00-00-0051/16 
„Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek Edukacyjny Gorczańskiego Parku 

Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku dworskiego w Porębie Wielkiej” 

Znak sprawy: 271-1/17 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

UMOWA – wzór 

 

zawarta w dniu .................. 2017 r. w Porębie Wielkiej, pomiędzy: 

Gorczańskim Parkiem Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej 590, 34-735 Niedźwiedź 

NIP: .....................; REGON: .............; 

reprezentowanym przez: 

1. ........................................... - ................................................... 

2. ........................................... - ………………………………… 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

z siedzibą w ……………………………………………………………………………….…… 

NIP ………………………………..…… , REGON …………………………….……… 

reprezentowanym przez: 

1. ........................................... - ................................................... 

2. ........................................... - ………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”. 

 

Niniejsza umowa, zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. 

zm.).  

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest produkcja filmów przyrodniczych w ramach projektu 

POIS.02.04.00-00-0051/16 pn. „Adaptacja zabytkowego obiektu architektonicznego na Ośrodek 

Edukacyjny Gorczańskiego Parku Narodowego wraz z zagospodarowaniem edukacyjnym parku 

dworskiego w Porębie Wielkiej”, w ramach działania nr 2.4. Ochrona przyrody i edukacja 

ekologiczna, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,  

2. Przedmiot umowy obejmuje trzy zadania: 

a) zadanie 1 obejmujące produkcję pięciu filmów przyrodniczych nt. wybranych gatunków 

drapieżników; 

b) Zadanie 2 obejmujące produkcję trzech  filmów przyrodniczych, poruszających szczegółowo 

tematykę prezentowaną na ekspozycji w Ośrodku Edukacyjnym GPN; 

c) Zadanie 3 obejmujące produkcję jednego filmu przyrodniczego – edukacyjnego o tematyce 

dotyczącej walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców. 
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3. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w załączniku nr 1 do umowy - OPZ.  

§ 2. 

Oświadczenia i obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach określonych 

w Umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej załącznikach 

w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy 

oraz zgodnie ze złożoną ofertą przetargową, która stanowi załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób trzecich, którymi 

będzie posługiwał się przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Zamawiający może wyrazić na piśmie zgodę na zamianę osób skierowanych do realizacji umowy, 

pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę w ich miejsce osób spełniających minimum 

warunki udziału w postępowaniu oraz spełniających kryteria dodatkowo punktowane 

zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej. Zamawiający w przypadku 

każdorazowej zmiany osoby skierowanej do realizacji umowy ma prawo do wezwania Wykonawcy 

do złożenia dokumentów potwierdzających kompetencję i doświadczenie nowego członka 

zespołu. Zgoda na zmianę członka zespołu nie powoduje po stronie Zamawiającego obowiązku 

ponownego przekazania informacji i ustaleń dotyczących realizacji przedmiotu Umowy. 

5. Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zwrócić się do Wykonawcy 

z uzasadnionym wnioskiem o dokonanie zmiany danej osoby, kiedy narusza on zasady określone 

w Umowie bądź nienależycie wywiązuje się z realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności 

jego działania są niezgodne z OPZ. Wniosek złożony przez Zamawiającego powinien zostać 

zrealizowany w terminie 5 dni roboczych od dnia jego doręczenia. Do zmiany wnioskowanej 

osoby stosuje się zapisy ust. 5. W przypadku braku w terminie 5 dni roboczych zmiany 

wnioskowanej osoby, sprawa zostanie poddana wewnętrznemu rozstrzygnięciu Zamawiającego. 

6. Zmiany o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej, nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy, 

a jedynie pisemnego powiadomienia. 

7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na piśmie, w terminie 15 dni kalendarzowych od zawarcia 

umowy, harmonogram rzeczowo-terminowy wykonania przedmiotu umowy, który po uzyskaniu 

akceptacji przez Zamawiającego stanowić będzie integralną część niniejszej umowy. Akceptacja 

harmonogramu odbywać się będzie w wyniku roboczych uzgodnień i nastąpi w terminie do 5 dni 

kalendarzowych, licząc od dnia następnego po jej dostarczeniu do Zamawiającego. W przypadku, 

gdy jakikolwiek element przedstawiony do akceptacji Zamawiającego jej nie uzyska, Wykonawca 

przygotuje następne propozycje zgodnie z sugestiami Zamawiającego i dostarczy je 

Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych. Zamawiający będzie każdorazowo dokonywał 

oceny propozycji w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po ich 

dostarczeniu, aż do momentu uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej akceptacji Zamawiającego. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do:  

a) do ścisłej współpracy z Zamawiającym przy realizacji niniejszej umowy;  

b) uwzględnienia i wprowadzenia ewentualnych uwag, zmian czy modyfikacji wniesionych przez 

Zamawiającego do przedmiotu umowy, celem uzyskania ostatecznej akceptacji przedmiotu 

niniejszej umowy. 
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c) Wykonawca oświadcza, że sposób wykonania zamówienia oraz jego rezultat, nie naruszają 

praw własności intelektualnej osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia 

Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami powstałymi w związku z jakimikolwiek 

roszczeniami osób trzecich w tym zakresie oraz zrekompensuje mu wszelkie straty 

poniesione z tego tytułu. 

§ 3. 

Oświadczenia i obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) współpracy z Wykonawcą w celu sprawnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy; 

b) udostępniania wszelkich dokumentów i informacji, logotypów, oznaczeń niezbędnych 

do należytego wykonania niniejszej umowy; 

c) informowania Wykonawcy o wszystkich decyzjach i sprawach mających związek z realizacją 

przedmiotu umowy;  

d) dokonania odbioru przedmiotu umowy po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości i zgodności 

z wymaganiami Zamawiającego;  

e) zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych 

w niniejszej umowie. 

§ 4. 

Przedstawiciele  

1. Osobą/ami do kontaktu ze strony Zamawiającego jest/są ……………….……………… tel. …………..mail 

……….…………, fax ……………………. 

2. Osobą/ami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Zamawiającego,  jest/są 

………………………………………………  

3. Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy (Koordynatorem) jest ……………….……………… tel. 

…………..mail ……….…………., fax ………………… 

4. Osobą/ami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy ze strony Wykonawcy, jest/są 

……………………………………………………  

5. Zmiana osób uprawnionych do kontaktów, o których mowa w ust. 1, wymaga zawiadomienia 

drugiej strony o tym fakcie w formie pisemnej. 

§ 5. 

Współpraca i komunikacja Stron 

1. Strony zobowiązują się do współpracy na każdym etapie realizacji niniejszej umowy.  

2. W sprawach realizacji umowy strony porozumiewają się za pośrednictwem telefonu, faksu, 

poczty elektronicznej. 

§ 6. 

Termin realizacji umowy 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy wskazany w § 1 umowy w terminie do 30 

listopada 2018 r., w tym: 

a) etap I - obejmujący preprodukcję (opracowanie scenariusza, konieczne działania 

przygotowawcze, poznanie terenu, itp.) dla każdego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2   – 

w terminie do 2 miesięcy od daty zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-terminowego; 
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b) etap II - obejmujący produkcję (pozyskanie zdjęć i dźwięku, i wykonanie projektów filmów wersji 

roboczej filmu, komentarz lektorski w formie pisemnej)  – dla każdego zadania, o którym mowa 

w § 1 ust. 2   w terminie do 12 miesiącach od zakończenia etapu I, o którym mowa w lit. a); 

c) etap III - obejmujący postprodukcję (realizacja nagrań, kolaudacja, wprowadzenie poprawek) – 

dla każdego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2   w terminie do 30 listopada 2018 r.  

§ 7. 

Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie autorskich praw majątkowych 

w zakresie opisanym w § 9 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

................... zł brutto (w tym … %), słownie: ………………………………………. zł, w tym: 

a) za zadanie 1 obejmujące produkcję pięciu filmów przyrodniczych nt. wybranych gatunków 

drapieżników, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) - …………. zł brutto; 

b) za zadanie 2  obejmujące produkcję trzech  filmów przyrodniczych, poruszających 

szczegółowo tematykę prezentowaną na ekspozycji w Ośrodku Edukacyjnym GPN, o którym 

mowa w § 1 ust. 2 lit. b) - …………. zł brutto; 

c) za zadanie 3 obejmujące produkcję jednego filmu przyrodniczego – edukacyjnego o tematyce 

dotyczącej walorów przyrodniczych i kulturowych Gorców, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. c) -

 …………. zł brutto; 

2. Wartość wynagrodzenia ryczałtowego jest niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy.  

3. W wynagrodzeniu określonym w ust. 1 mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu 

umowy, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych, kosztów produkcji, itp.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, płatne będzie w 3 transzach:  

a) I transza w wysokości 3 % wartości każdego zadania, o którym mowa w ust. 1, obejmująca 

wynagrodzenie za realizację I etapu, o którym mowa w § 6 lit. a) 

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony częściowy protokół 

odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. a); 

b) II transza w wysokości 60 % każdego zadania, o którym mowa w ust. 1, obejmująca 

wynagrodzenie za realizację II etapu, o którym mowa w § 6 lit. b) 

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony częściowy protokół 

odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. b); 

c) III transza w wysokości 37 % każdego zadania, o którym mowa w ust. 1, obejmująca 

wynagrodzenie za realizację III etapu, o którym mowa w § 6 lit. c) 

Podstawą wystawienia faktury VAT będzie podpisany przez strony końcowy protokół 

odbioru, o którym mowa w § 8 ust. 1 lit. c); 

5. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w fakturze.  

6. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień złożenia dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

7. Fakturę należy wystawić na:  

Gorczański Park Narodowy 

Poręba Wielka 590 

34-735 Niedźwiedź 

NIP: 7372201299 
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8. W przypadku, gdy dane, wymienione na fakturach VAT nie będą zgodne z zapisem w ust. 8 lub 

faktury VAT w inny sposób będą błędne, Zamawiający odmówi przyjęcia faktur VAT, a termin 

zapłaty faktury VAT nie rozpocznie biegu.  

§ 8. 

Odbiory prac 

1. Strony ustalają następujące odbiory etapów realizacji przedmiotu umowy:  

a) akceptacja wykonania etapu 1, o którym mowa w §6 lit. a odbywać się będzie na podstawie 

przedstawionych scenariuszy w wyniku roboczych uzgodnień i nastąpi w terminie do 10 dni 

roboczych. Zamawiający ma prawo wnosić uwagi i zastrzeżenia, Wykonawca zobowiązuje się 

je uwzględnić i przedstawić poprawione materiały ponownie do akceptacji Zamawiającemu. 

Ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiającego, bez uwag i zastrzeżeń, scenariusze 

potwierdzone zostaną podpisaniem przez Strony częściowego protokołu odbioru i uznaniem 

wykonania Etapu I; 

b) akceptacja wykonania etapu 2, o którym mowa w § 6 b odbywać się będzie na podstawie 

przedstawionych roboczych wersji projektów filmów (obejmujących: montaż z nagranym 

dźwiękiem oraz komentarz lektorski w formie pisemnej), w wyniku roboczych uzgodnień 

i nastąpi w terminie do 10 dni roboczych. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez 

Zamawiającego do materiałów, Wykonawca uwzględni w terminie do 10 dni roboczych od ich 

przekazania przez Zamawiającego i przedstawi do ponownej akceptacji. Ostatecznie 

zaakceptowane przez Zamawiającego, bez uwag i zastrzeżeń, wersje robocze projektów 

filmów potwierdzone zostaną podpisaniem przez Strony częściowym protokołem odbioru i 

uznaniem wykonania Etapu II; 

c) akceptacja wykonania etapu 3, o którym mowa w § 6 c odbywać się będzie na podstawie 

przedstawionych ostatecznych wersji filmów, w wyniku roboczych uzgodnień i nastąpi 

w terminie do 10 dni roboczych. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez Zamawiającego do 

materiałów, Wykonawca uwzględni w terminie do 10 dni roboczych od ich przekazania przez 

Zamawiającego i przedstawi do ponownej akceptacji. Ostatecznie zaakceptowane przez 

Zamawiającego, bez uwag i zastrzeżeń, ostateczne wersje filmów potwierdzone zostaną 

podpisaniem przez Strony końcowym protokołem odbioru i uznaniem wykonania Etapu III. 

Wykonawca wraz z końcowym protokołem odbioru przedstawi dowody na dysponowanie 

prawem do wykonanych przez niego Utworów, o którym mowa w § 9 ust. 6 wraz 

z zapewnieniem ich przejścia na Zamawiającego.  

2. W przypadku stwierdzenia braków i/lub wad, a także zgłoszenia zaleceń i/lub uwag dotyczących 

wykonanego Przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia braków, wad oraz 

wprowadzenia uwag i zaleceń Zamawiającego we wskazanym przez niego terminie. Wykonawca 

zobowiązany jest wówczas do usunięcia braków, wad oraz wprowadzenia uwag i zaleceń 

Zamawiającego na własny koszt i powtórzenia procedury odbioru opisanej w niniejszym 

paragrafie. Nie usunięcie braków, wad lub niewprowadzenie uwag i zaleceń Zamawiającego 

w zakreślonym terminie stanowi podstawę do naliczenia kar umownych na podstawie § 10 ust. 2. 

3. Jeżeli w toku odbioru częściowego lub odbioru końcowego zostaną stwierdzone braki lub wady 

nie nadające się do usunięcia lub jeżeli braki lub wady ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie 

z filmu zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może według własnego wyboru:  

a) żądać wykonania filmu po raz drugi,  
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b) zlecić wykonanie filmu osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę;  

c) żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §7 ust. 2;  

d) odstąpić od Umowy.  

§ 9. 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe 

do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy, dalej łącznie określanych jako „Utwory”.  

2. W zamian za wynagrodzenie, o którym mowa w § 7, Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego:  

a) całość autorskich praw majątkowych do Utworów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 

na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności: 

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu lub jego części – wytwarzanie, 

kopiowanie, utrwalanie i zwielokrotnianie określoną techniką dowolnej ilości 

egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

i wszystkimi innymi technikami cyfrowymi i elektronicznymi, w całości lub w części, także 

przy użyciu jakiegokolwiek nośnika informacji (w szczególności płyt CD/DVD, nośników 

typu „flash", dysków komputerowych); 

- wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,  

- wprowadzanie do publicznej sieci Internet oraz wyświetlanie, nadawanie przez Internet,  

- publiczne wykonanie i/lub publiczne odtwarzanie,  

- wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą  

- wystawianie,  

- wyświetlanie,  

- nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną,  

- nadawanie analogowe i/lub cyfrowe (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za 

pośrednictwem satelity,  

- wykorzystywania dla statutowych celów  Zamawiającego, w tym w szczególności 

prowadzeniu działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.   

- równoczesne i integralne nadawanie (reemitowanie) Utworu m. in. za pośrednictwem 

platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii), bez 

ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, bez względu na ilość egzemplarzy bądź liczbę 

emisji i innych form udostępnienia wymienionych powyżej.  

b) autorskie prawa zależne do Utworów tj. prawo wykonywania, korzystania i rozporządzania 

opracowaniami Utworów - w tym prawo wprowadzania dowolnych zmian, retuszy, zmian 

montażowych, zmian formatu, kolorystyki, dźwięku (muzyki i lektora) oraz łączenia z innymi 

Utworami, a także zezwalania na wykonywanie ich przez osoby trzecie oraz zlecania ich 

wykonania osobom trzecim. Powyższe uprawnienia przysługiwać będą Zamawiającemu 

również w odniesieniu do wszelkich materiałów zdjęciowych, filmowych i dźwiękowych 

powstałych w trakcie realizacji Utworów.  
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3. Autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym paragrafie, przechodzą na 

Zamawiającego odpowiednio z chwilą podpisania Protokołu Odbioru, zgodnie z §8 niniejszej 

Umowy.  

4. Strony postanawiają, że Zamawiający nabywa własność nośników, na których Utwory zostaną 

utrwalone, wraz z wydaniem tych nośników przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że poczynając od dnia przeniesienia na Zamawiającego 

praw autorskich do Utworów, twórca Utworu nie będzie wykonywał swoich autorskich praw 

osobistych w stosunku do Utworów, w tym że:  

a) nie będzie korzystać z przysługujących mu praw do nienaruszalności treści i formy Utworu 

oraz jego rzetelnego wykorzystania oraz pełnienia nadzoru nad sposobem korzystania 

z Utworu;  

b) nie będzie wykonywał przysługującego mu autorskiego prawa osobistego do oznaczania 

Utworu nazwiskiem lub pseudonimem i w tym zakresie zezwoli Zamawiającemu na 

rozpowszechnianie Utworów bez oznaczania ich autorstwa (anonimowo).  

6. Wykonawca oświadcza, że: 

a) wykonane przez niego Utwory będą oryginalne i nie będą naruszać autorskich praw 

osobistych i majątkowych innych podmiotów oraz osób trzecich i będzie wolne od wad 

prawnych i fizycznych, które mogłyby naruszyć te prawa lub spowodować odpowiedzialność 

Zamawiającego. Ponadto Wykonawca oświadcza, że nabył te prawa na własność i jest 

wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi lub uzyskał prawo do korzystania z utworów 

(licencję) w zakresie pozwalającym na wykonanie niniejszej umowy oraz, że prawa autorskie 

Wykonawcy do Utworu nie są ograniczone w żadnym zakresie objętym Umową. 

b) będzie posiadać zezwolenie wszystkich osób, ukazanych w Utworze, na rozpowszechnianie ich 

wizerunków. 

1. Wykonawca odpowiada za naruszenie dóbr osobistych osób trzecich w dziele, oraz praw 

autorskich i pokrewnych osób trzecich do materiałów, a w przypadku skierowania z tego tytułu 

roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia 

słusznych roszczeń osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia 

z tego tytułu. 

2. Prawa nabyte na podstawie umowy Zamawiający może przenieść na osoby trzecie lub upoważnić 

je do ich wykonywania. 

§ 10. 

Kary Umowne 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy, naliczone zostaną kary umowne zgodnie z ust. 2.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za opóźnienie z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający 

w wykonaniu każdego z etapów w wysokości w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku do terminu 

określonego w § 6 lit. a)-c) umowy;  

b) za opóźnienie z tytułu okoliczności za które odpowiedzialności nie ponosi Zamawiający w 

usunięciu wad stwierdzonych przy Odbiorze w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad;  
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c) za nieterminowe uwzględnianie zgłaszanych przez Zamawiającego uwag do przedmiotu 

zamówienia, w stosunku do terminów ustalony przez Zamawiającego, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, 

d) za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do 

naliczania kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1. 

a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §7 ust. 1 

umowy.  

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje prawo do potrącania wierzytelności 

z  tytułu wzajemnych zobowiązań lub roszczeń.  

§ 11. 

Odstąpienie od Umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu należytego 

wykonania udokumentowanej części umowy. 

2. W przypadku gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje umowę w całości lub w części 

w sposób nienależyty, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do 

odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

3. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 30 (trzydziestu) dni od 

powzięcia informacji o przyczynie uprawniającej do odstąpienia od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie do 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji  prac w  toku, 

według  stanu  na  dzień  odstąpienia,  

b) Strony dokonają odbioru i odpowiedniego rozliczenia wykonanego zakresu przedmiotu 

Umowy, o którym mowa w § 1, do dnia odstąpienia. 

§ 12. 

Zmiana umowy 

1. Zakazuje się wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyłączeniem ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany osób 

uczestniczących w wykonaniu przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca zobowiązany 
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będzie do potwierdzenia, iż każda nowa osoba spełnia wymagania określone w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty 

w związku z udziałem zmienianej osoby - zobowiązany jest zapewnić zastępstwo o co najmniej 

takim samym doświadczeniu. 

3. Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę 

wprowadzenia zmian, złożyć do Zamawiającego wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając 

ich zakres i uzasadnienie. Zamawiający może nie wyrazić zgody na dokonanie zmian. 

4. Zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy, adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy.  

5. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§13. 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w § 7 ust. 1, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 

jednej z następujących okoliczności: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. 

§ 14. 

 Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane Strony zobowiązują się 

rozwiązywać polubownie, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny, 

Strony ustalają rozstrzygnięcie sporów przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych wraz z aktami wykonawczymi oraz inne  obowiązujące akty prawa. 

3. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu umowy 

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo-terminowy 

Załącznik nr 3 – kserokopia oferty Wykonawcy 
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